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Pakeitimas 45
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat 
kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio 
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, kuriais 
remiantis būtų nustatomas daugiametėje 
pievoje augančios žolės ar kitų žolinių 
pašarų paplitimas;

(9) patvirtintomis taisyklėmis turėtų būti 
užtikrinta, kad reikalavimus atitinkanti 
žemė būtų nustatoma atsižvelgiant į 
kiekvienoje valstybėje narėje vyraujančias 
unikalias sąlygas, kiek tai susiję su 
žemdirbyste ir naudojimu žemės ūkio 
tikslais bei fizinėmis tradicinių ganyklų 
savybėmis, siekiant išvengti veiklos jose 
nutraukimo bei išlaikyti biologinę įvairovę 
ir kraštovaizdžio ypatybes. Siekiant 
atsižvelgti į konkrečias naujas nuostatas ir 
užtikrinti paramos gavėjų teisių apsaugą, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti teisės aktus, kuriuose 
nustatytų kitas su galimybe pasinaudoti 
parama pagal šį reglamentą susijusias 
apibrėžtis; sistemą, pagal kurią valstybės 
narės apibrėžtų ganyti arba kultivuoti 
natūraliai tinkamoje žemėje vykdytiną 
minimalią veiklą; taip pat kriterijus, 
kuriuos atitinkantys ūkininkai būtų laikomi 
įvykdžiusiais įpareigojimą užtikrinti
gamybai tinkamą žemės ūkio paskirties 
žemės būklę, ir kriterijus, kuriais remiantis 
būtų nustatomas daugiametėje pievoje 
augančios žolės ar kitų žolinių pašarų 
paplitimas;

Or. en

Pakeitimas 46
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat 
kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio 
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, kuriais 
remiantis būtų nustatomas daugiametėje 
pievoje augančios žolės ar kitų žolinių 
pašarų paplitimas;

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat 
kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio 
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, kuriais 
remiantis būtų nustatomas daugiametėje 
pievoje ir ganykloje augančios žolės ar 
kitų žolinių pašarų paplitimas;

Or. en

Pakeitimas 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė perkelti nustatytą sumą 
iš I į II ramstį. Galimos perkelti sumos 
dydis turėtų būti nustatomas Komisijos, 
pasitarus su valstybėmis narėmis, ne 
vėliau kaip iki 2014 metų pradžios;

Or. lt

Pakeitimas 48
Kārlis Šadurskis
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Tačiau valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų lygis net po patikslinimo būtų 
mažesnis nei 80 % Sąjungos vidurkio, 
turėtų patikslinti išmokų lygį iki 80 %. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
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Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 49
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
bei ūkininkai, įsipareigoję imtis aplinkos 
apsaugos bei kovos su klimato kaita 
priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. 
[RDR] 29 straipsnį, turėtų pasinaudoti 
taikant ekologinį elementą teikiama nauda 
nebeturėdami vykdyti jokių kitų 
įpareigojimų. Remiantis Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 65 straipsniu, ekologinio 
elemento netaikymo atveju turėtų būti 
taikomos nuobaudos;

Or. fi

Pakeitimas 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui, biologinei įvairovei ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla. Tuo 
tikslu valstybės narės dalį jų tiesioginėms 
išmokoms nustatytų nacionalinių viršutinių 
ribų turėtų panaudoti metinei išmokai, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama ūkininkams už privalomos 
veiklos, kuria visų pirma būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla turėtų apimti 
paprastus, apibendrintus, kontroliuojamus, 
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kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

be sutartinių įsipareigojimų kasmet 
atliekamus veiksmus, kurie nėra privalomi 
pagal kompleksinės paramos taisykles, bet 
yra susiję su žemės ūkiu, pavyzdžiui, 
sėjomaina, daugiamečių pievų ir 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
65 straipsniu, ekologinio elemento 
netaikymo atveju turėtų būti taikomos 
nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 51
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
tvaraus žemės ūkio skatinimas ir jo 
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
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ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija. Tokiu būdu visoje Sąjungoje 
bus remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla, tuo pat metu išlaikant 
žemės panaudojimo pusiausvyrą 
aprūpinimo maistu saugumo ir aplinkos 
apsaugos aspektais. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. de
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Pakeitimas 52
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas suderėta tvarka
susiejus su ekologija; taip visoje Sąjungoje 
bus remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie yra 
susiję su žemės ūkiu. Tokie veiksmai gali 
apimti ekologiškas priemones, tokias kaip 
laukinių gyvūnų, paukščių ir vabzdžių 
pašarui tinkamų pasėlių atranka, 
suplanuoti biologinės įvairovės koridoriai, 
klimato kaitos poveikį mažinančios 
priemonės bei bendro pobūdžio aplinkos 
valdymas. Tokios priemonės turėtų būti 
proporcingos ir derėti su vietos klimatu 
bei dirvos ir vandens sąlygomis;
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Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
galėti panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Ekologinio 
elemento netaikymo atveju turėtų kilti 
pasekmių skirtų tiesioginių išmokų 
dydžiui;

Or. en

Pakeitimas 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) dėl skirtingos aplinkosaugos 
padėties valstybėse narėse, ekologiniai 
tikslai geriau gali būti pasiekti 
nacionaliniu arba regioniniu lygmenimis. 
Todėl valstybėms narėms reikėtų suteikti 
daugiau lankstumo taikant ekologinį 
tiesioginių išmokų elementą;

Or. en

Pakeitimas 55
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad su pasėlių 
įvairinimo priemonės taikymu susiję 
įpareigojimai būtų taikomi proporcingai 
bei nediskriminuojant ir padėtų stiprinti 
aplinkos apsaugą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir su 
priemonės taikymu susijusias taisykles;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 56
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės pievos 
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės pievos ir 
ganyklos plotą, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais būtų 
priimamos su priemonės taikymu 
susijusios taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 57
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant užtikrinti, kad ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės priemonė būtų 
įgyvendinama veiksmingai ir nuosekliai ir 

Išbraukta.
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kartu būtų atsižvelgiama į valstybių narių 
specifiką, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose būtų išsamiau apibrėžti 
pagal tą priemonę nurodyti ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių tipai ir nustatyti 
bei apibrėžti kiti ekologiniu požiūriu 
svarbių vietovių tipai, į kuriuos būtų 
galima atsižvelgti siekiant laikytis pagal tą 
priemonę nurodyto procentinio dydžio;

Or. en

Pakeitimas 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) ekologinį tiesioginių išmokų 
elementą reikia suvokti kaip paskatą, o ne 
kaip naštą. Todėl ūkininkams nereikėtų 
taikyti jokių papildomų administracinių 
reikalavimų. Be to, jokių papildomų 
reikalavimų ar apribojimų nereikėtų 
taikyti srityse, kuriose jau yra taikomi
kompleksinio paramos susiejimo 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 59
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
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nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 %. Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. 
Susietoji parama turėtų būti skiriama tiek, 
kiek reikia, kad tie regionai būtų 
paskatinti išlaikyti dabartinį gamybos lygį. 
Be to, šia parama turėtų būti suteiktos 
galimybės pasinaudoti ūkininkams, kurie 
turi pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 2013 m. gruodžio 31 d. jiems 
skirtas specialiąsias teises į išmokas, bet 
neturi reikalavimų atitinkančių hektarų, 
kad galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas. 
Siekiant patvirtinti savanorišką susietąją 
paramą, kuri viršija 10 % metinės 
nacionalinės kiekvienai valstybei narei 
nustatytos ribos, Komisija taip pat turėtų 
būti įgaliota priimti įgyvendinimo aktus, 
netaikydama Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011;

nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 %. Būtina numatyti 
nuostatą dėl susietosios paramos teikimo 
aplinkai naudingų pasėlių, pvz. ankštinių 
augalų ir pasėlių, prisidedančių prie 
apsirūpinimo augaliniais baltymais, 
atveju; 

Or. fr

Pakeitimas 60
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 %. Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. 
Susietoji parama turėtų būti skiriama tiek, 
kiek reikia, kad tie regionai būtų 
paskatinti išlaikyti dabartinį gamybos lygį. 
Be to, šia parama turėtų būti suteiktos 
galimybės pasinaudoti ūkininkams, kurie 
turi pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 2013 m. gruodžio 31 d. jiems 
skirtas specialiąsias teises į išmokas, bet 
neturi reikalavimų atitinkančių hektarų, 
kad galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas. 
Siekiant patvirtinti savanorišką susietąją 
paramą, kuri viršija 10 % metinės 
nacionalinės kiekvienai valstybei narei 
nustatytos ribos, Komisija taip pat turėtų 
būti įgaliota priimti įgyvendinimo aktus, 

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 %. Galimybė gauti 
susietąją paramą turėtų būti suteikta tik 
mažiems sektoriams, turintiems ypatingų 
poreikių, ji neturėtų būti naudojama kaip 
bendra priemonė. Be to, susietosios 
paramos teikimas turėtų būti kaip 
įmanoma greičiau palaipsniui 
panaikinamas;
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netaikydama Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011;

Or. en

Pakeitimas 61
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) valstybėms narėms turėtų būti leista 
iki 5 % jų nacionalinių viršutinių ribų 
panaudoti konkrečiai žemės ūkio veiklai, 
naudingai aplinkai bei gyvūnų gerovei. 
Tai turėtų apimti ūkininkavimo sistemų, 
pvz., didelės gamtinės vertės ūkių, ir 
praktikos, kuria siekiama aplinkosauginio 
veiksmingumo bei aukštesnių gyvūnų 
gerovės standartų, skatinimą. Pagal 
Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus, kuriuose būtų aiškiai apibrėžtos 
šios specialios paramos teikimo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 62
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, turėtų būti 
įmanoma sukurti paprastą ir konkrečiai 
smulkiems ūkininkams skirtą schemą.
Tačiau valstybėms narėms turėtų būti 
leista pačioms nuspręsti dėl konkrečių 
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taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

schemų panaudojimo. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

Or. fi

Pakeitimas 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti 
tiesioginėms išmokoms taikomai viršutinei 
ribai. Tokia pasirinkimo galimybe, taikant 

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms;
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tam tikrus apribojimus, turėtų būti galima 
pasinaudoti vieną kartą per visą šio 
reglamento taikymo laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 64
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti 
tiesioginėms išmokoms taikomai viršutinei 
ribai. Tokia pasirinkimo galimybe, taikant 
tam tikrus apribojimus, turėtų būti galima 
pasinaudoti vieną kartą per visą šio 
reglamento taikymo laikotarpį;

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Tokia pasirinkimo 
galimybe, taikant tam tikrus apribojimus, 
turėtų būti galima pasinaudoti vieną kartą 
per visą šio reglamento taikymo laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems 
biologinei įvairovei, tinkamam dirvos 
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veiklą, derlingumo ir vandens valdymui, klimatui 
ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą, 
kuri gerokai viršija kompleksinės 
paramos teikimo taisyklių reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 66
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apleistų žemės ūkio naudmenų 
atkūrimas.

Or. fr

Pakeitimas 67
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametės pievos ir ganyklos arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

Or. en

Pakeitimas 68
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;

g) „daugiamečiai pasėliai“ – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas ir ganyklas), kuriais 
žemė apsėta penkerius ar daugiau metų ir iš 
kurių gaunamas pakartotinis derlius, 
įskaitant daigynus, ir trumpos rotacijos 
želdiniai;

Or. en

Pakeitimas 69
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos rūšys arba 
augalai, kurių savybės turi svarbos 
įprastinių ganyklų charakteristikoms, 
tačiau joje ir toliau turi vyrauti žolės ir kiti 
pašariniai augalai;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta apibrėžtis yra probleminė, nes kaip žemės ūkio bei biologinės įvairovės 
ištekliai svarbios ganyklos nėra įtrauktos. Šiuo pasiūlymu įtraukiami ir tokie plotai bei 
pasiekiama paprastumo, teisingesnės sistemos bei laikomasi aplinkos apsaugos vertybių.
Pakeitimu suteikiama daugiau lankstumo atsižvelgiant į regioninius skirtumus, tuo pat metu 
pabrėžiant, kad norint gauti paramą žemė turi būti žemės ūkio paskirties.

Pakeitimas 70
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva ir ganykla – žemė, 
kurioje natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai, įskaitant, pvz., šilinį viržį;

Or. en

Pakeitimas 71
Satu Hassi, Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) didelės gamtinės vertės ūkiai –
ūkininkavimo sistemos, kuriose vykdoma 
ūkininkavimo veikla ir kurių žemės ūkio 
paskirties žemė dėl savo savybių, kaip 
tikėtina, sudaro palankias sąlygas didelei 
biologinei įvairovei ar saugomoms rūšims 
ir buveinėms. Šioms sistemoms būdingas 
mažas ūkininkavimo intensyvumas ir 
didelė dalis natūraliai ar pusiau 
natūraliai augančių augalų. Joms taip pat 
gali būti būdinga didelė žemės dangos 
įvairovė.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 16 pakeitimu.
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Pakeitimas 72
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų lygis net po patikslinimo būtų 
mažesnis nei 80 % Sąjungos vidurkio, 
turėtų patikslinti išmokų lygį iki 80 %.

Or. en

Pakeitimas 73
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

Valstybės narės savo nacionalinėje teisėje 
apibrėžia sąvoką „aktyvus ūkininkas“, 
vadovaudamosi 4 straipsnio 1 dalies c 
punkte pateikta sąvokos „žemės ūkio 
veikla“ apibrėžtimi.

Or. fi

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžtis yra netinkama. Tiesioginės 
paramos dydis pats savaime nieko nepasako apie ūkininko veiklą. Todėl valstybės narės 
pačios turėtų nuspręsti dėl sąvokos „aktyvus ūkininkas“ formuluotės.

Pakeitimas 74
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Aktyvus ūkininkas – tai asmuo, 
vykdantis žemės ūkio veiklą, o tai reiškia, 
kad:

Or. en

Pakeitimas 75
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Valstybės narės gali nustatyti 
atitinkamus objektyvius ir 
nediskriminacinius kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad tiesioginės išmokos nebūtų 
skiriamos ūkininkui:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu yra padidinama ūkininkams bei administracijoms tenkanti 
administravimo našta, o juo nėra sprendžiama dabartinė neaktyvių ūkininkų keliama 
problema, nes dauguma iš jų gautų mažiau nei 5 000 eurų bet kokiu atveju, taigi nebūtų 
įtraukiami į šios dalies taikymo sritį.

Pakeitimas 76
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų; arba

Išbraukta.



AM\902453LT.doc 25/66 PE489.554v01-00

LT

Or. fi

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžtis yra netinkama. Tiesioginės 
paramos dydis pats savaime nieko nepasako apie ūkininko veiklą. Todėl valstybės narės 
pačios turėtų nuspręsti dėl sąvokos „aktyvus ūkininkas“ formuluotės.

Pakeitimas 77
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų  arba

a) kai žemės ūkio veikla sudaro tik 
nedidelę visos jo ekonominės veiklos dalį; 
arba

Or. en

Pakeitimas 78
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų  arba

a) vykdoma žemės ūkio produktų gamyba 
arba auginimas, įskaitant derliaus 
nuėmimą, melžimą, gyvūnų veisimą ir 
ūkinės paskirties gyvūnų laikymą, bei

Or. en

Pakeitimas 79
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžtis yra netinkama. Tiesioginės 
paramos dydis pats savaime nieko nepasako apie ūkininko veiklą. Todėl valstybės narės 
pačios turėtų nuspręsti dėl sąvokos „aktyvus ūkininkas“ formuluotės.

Pakeitimas 80
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) kurio pagrindiniai verslo ar įmonės 
tikslai nėra žemės ūkio veiklos vykdymas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu yra padidinama ūkininkams bei administracijoms tenkanti 
administravimo našta, o juo nėra sprendžiama dabartinė neaktyvių ūkininkų keliama 
problema, nes dauguma iš jų gautų mažiau nei 5 000 eurų bet kokiu atveju, taigi nebūtų 
įtraukiami į šios dalies taikymo sritį.

Pakeitimas 81
Kārlis Šadurskis
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) žemės ūkio paskirties žemė palaikoma 
būklėje, tinkamoje ganyti, kultivuoti arba 
vykdyti kitą minimalią valstybių narių 
nustatytą veiklą.

Or. en

Pakeitimas 82
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jų pasėlių plotų būklė pablogėjo 
ūkininkui vykdant veiklą (apleista žemė, 
dirvos rūgštėjimas, organinės medžiagos 
dirvoje praradimas, dėl ko viršutinis 
dirvos sluoksnis yra netinkamas žemės 
ūkio veiklai). 

Or. fr

Pakeitimas 83
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma ūkininkams, kurie už 
ankstesnius metus gavo mažesnę kaip 
5 000 EUR tiesioginių išmokų sumą.

Išbraukta.

Or. fi
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžtis yra netinkama. Tiesioginės 
paramos dydis pats savaime nieko nepasako apie ūkininko veiklą. Todėl valstybės narės 
pačios turėtų nuspręsti dėl sąvokos „aktyvus ūkininkas“ formuluotės.

Pakeitimas 84
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma ūkininkams, kurie už 
ankstesnius metus gavo mažesnę kaip 
5 000 EUR tiesioginių išmokų sumą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 85
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma ūkininkams, kurie už 
ankstesnius metus gavo mažesnę kaip 
5 000 EUR tiesioginių išmokų sumą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu yra padidinama ūkininkams bei administracijoms tenkanti 
administravimo našta, o juo nėra sprendžiama dabartinė neaktyvių ūkininkų keliama 
problema, nes dauguma iš jų gautų mažiau nei 5 000 eurų bet kokiu atveju, taigi nebūtų 
įtraukiami į šios dalies taikymo sritį.

Pakeitimas 86
Riikka Manner
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų:

Išbraukta.

a) kriterijus, kuriais remiantis būtų 
nustatoma su 1 ir 2 dalių taikymu susijusi 
tiesioginių išmokų suma, visų pirma 
taikoma pirmaisiais teisių į išmokas 
skyrimo metais, kuriais dar nėra galutinai 
nustatyta teisių į išmokas vertė, taip pat 
taikoma ir naujiesiems ūkininkams;
b) taisyklės, pagal kurią turi būti 
atsižvelgiama į paskutiniais finansiniais 
metais gautas pajamas, išimtis, jei tokių 
duomenų neturima, ir
c) kriterijus, kuriais remiantis būtų 
nustatomi atvejai, kai ūkininko turima 
žemės ūkio paskirties žemė turi būti 
laikoma daugiausia ganyti ar kultivuoti 
tinkamos būklės natūraliai laikoma žeme.

Or. fi

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžtis yra netinkama. Tiesioginės 
paramos dydis pats savaime nieko nepasako apie ūkininko veiklą. Todėl valstybės narės 
pačios turėtų nuspręsti dėl sąvokos „aktyvus ūkininkas“ formuluotės.

Pakeitimas 87
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų:

Išbraukta.
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a) kriterijus, kuriais remiantis būtų 
nustatoma su 1 ir 2 dalių taikymu susijusi 
tiesioginių išmokų suma, visų pirma 
taikoma pirmaisiais teisių į išmokas 
skyrimo metais, kuriais dar nėra galutinai 
nustatyta teisių į išmokas vertė, taip pat 
taikoma ir naujiesiems ūkininkams;
b) taisyklės, pagal kurią turi būti 
atsižvelgiama į paskutiniais finansiniais 
metais gautas pajamas, išimtis, jei tokių 
duomenų neturima, ir
c) kriterijus, kuriais remiantis būtų 
nustatomi atvejai, kai ūkininko turima 
žemės ūkio paskirties žemė turi būti 
laikoma daugiausia ganyti ar kultivuoti 
tinkamos būklės natūraliai laikoma žeme.

Or. en

Pakeitimas 88
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų:

Išbraukta.

a) kriterijus, kuriais remiantis būtų 
nustatoma su 1 ir 2 dalių taikymu susijusi 
tiesioginių išmokų suma, visų pirma 
taikoma pirmaisiais teisių į išmokas 
skyrimo metais, kuriais dar nėra galutinai 
nustatyta teisių į išmokas vertė, taip pat 
taikoma ir naujiesiems ūkininkams;
b) taisyklės, pagal kurią turi būti 
atsižvelgiama į paskutiniais finansiniais 
metais gautas pajamas, išimtis, jei tokių 
duomenų neturima, ir
c) kriterijus, kuriais remiantis būtų 
nustatomi atvejai, kai ūkininko turima
žemės ūkio paskirties žemė turi būti 



AM\902453LT.doc 31/66 PE489.554v01-00

LT

laikoma daugiausia ganyti ar kultivuoti 
tinkamos būklės natūraliai laikoma žeme.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu yra padidinama ūkininkams bei administracijoms tenkanti 
administravimo našta, o juo nėra sprendžiama dabartinė neaktyvių ūkininkų keliama 
problema, nes dauguma iš jų gautų mažiau nei 5 000 eurų bet kokiu atveju, taigi nebūtų 
įtraukiami į šios dalies taikymo sritį.

Pakeitimas 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei nėra laikomasi Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 93 straipsnyje nurodytų 
taisyklių dėl kompleksinio paramos 
susiejimo;

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata Europos piliečiams užtikrinama, kad viešosiomis lėšomis nebus padaryta žalos.

Pakeitimas 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti skirti papildomą 
paramą priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti skirti papildomą 
paramą priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
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kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 10 % šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Todėl 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesioginėms išmokoms skirti.

kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 20 % šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Todėl 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesioginėms išmokoms skirti. Atitinkamai 
pervestos lėšos 100% finansuojamos iš 
Sąjungos BŽŪP skirto biudžeto su sąlyga, 
kad jos bus nukreiptos aplinkosaugos 
aspektui stiprinti vadovaujantis 4 ir 5 
kaimo plėtros prioritetais, paminėtais 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 5 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 91
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti skirti papildomą 
paramą priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 10 % šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Todėl 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesioginėms išmokoms skirti.

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti dalį savo metinių 
nacionalinių viršutinių ribų 2014–2019 
kalendoriniais metais, kaip nustatyta šio 
Reglamento II priede, skirti kaip 
papildomą paramą priemonėms pagal 
kaimo plėtros programas, finansuojamas iš 
EŽŪFKP, kaip nurodyta Reglamente (ES) 
Nr. […] [RDR]. Todėl atitinkama suma 
nebegali būti naudojama tiesioginėms 
išmokoms skirti.

Or. en

Pakeitimas 92
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti skirti papildomą 
paramą priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 10 % šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Todėl 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesioginėms išmokoms skirti.

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti skirti papildomą 
paramą priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 20 % šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Todėl 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesioginėms išmokoms skirti.

Or. fr

Pakeitimas 93
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie pagal bendrosios išmokos 
schemą 2011 m. pasinaudojo bent viena 
teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Ūkininkai, kurie pagal bendrosios išmokos 
schemą 2011 m. pasinaudojo bent viena 
teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą, remdamiesi bendru 
tinkamu parduoti žemės ūkio produkcijos 
kiekiu, pridėtine verte arba įdarbintų 
darbuotojų skaičiumi, prašė paramos, 
abiem atvejais vadovaudamiesi 
Reglamentu (EB) Nr. 73/2009, teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais su sąlyga, kad 
pagal 9 straipsnį jie turi teisę gauti 
tiesiogines išmokas.

Or. it

Pakeitimas 94
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.
Teisė į didžiausias galimas išmokas 
suteikiama jauniems ūkininkams, kurie 
imasi taikyti ekologiškas ūkininkavimo 
praktikas, t. y. integruotą kenkėjų 
kontrolę, didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimą bei ekologinį 
ūkininkavimą.

Or. fr

Pakeitimas 95
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) grąžinti apleistas žemės ūkio 
naudmenas į žemės ūkio veiklai tinkamą 
būklę.

Or. fr

Pakeitimas 96
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
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hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią vietos klimatui, aplinkai 
ir vandens būklei naudingą žemės ūkio 
veiklą:

Or. en

Pakeitimas 97
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

a) užtikrinamas pasėlių įvairinimas, kaip 
minima 30 straipsnyje.

Or. fi

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti dokumento tekstą, su ekologija susijusios taisyklės šiame straipsnyje 
turėtų derėti su detalesniu 30 straipsniu.

Pakeitimas 98
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau hektarų nei vidutinio 
dydžio ūkis atitinkamoje valstybėje narėje 
ir jei daugiau nei 40 % reikalavimus 
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nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

atitinkančio ploto didžiąją metų dalį
naudojama žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), paliekama vien tik 
pūdymui arba naudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 99
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir didžiąją 
metų dalį nenaudojama vien tik žolei 
auginti (sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

Or. it

Pakeitimas 100
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

a) sėjomainos principu parenkami 
pasėliai, tinkami laukinių gyvūnų, 
paukščių ir vabzdžių pašarui;
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Or. en

Pakeitimas 101
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) išlaikoma esama daugiametė pieva ir

Or. en

Pakeitimas 102
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) numatomi ir išlaikomi biologinės 
įvairovės koridoriai ir

Or. en

Pakeitimas 103
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
tvariu ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

Or. de
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Pakeitimas 104
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) kartu su aplinkos apsaugos valdymu 
įgyvendinamos klimato kaitos poveikio 
mažinimo priemonės. 

Or. en

Pakeitimas 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei ūkininkai nesilaiko šiame skyriuje 
nustatytų reikalavimų, jie gali netekti 
pagal šio reglamento 33 straipsnio 1 dalį 
numatytų išmokų.

Or. en

Pakeitimas 106
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš 1 dalyje 
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nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 107
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką, jei vykdo šiame skyriuje nurodytą 
veiklą taip, kad toje valdoje vykdoma 
minėta veikla atitiktų tų direktyvų tikslus.

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB ir 
Reglamentas Nr. 1698/2005 (dėl tam tikrų 
agrarinės aplinkosaugos schemų), turi 
teisę gauti šiame skyriuje nurodytą išmoką, 
jei vykdo šiame skyriuje nurodytą veiklą 
taip, kad toje valdoje vykdoma minėta 
veikla atitiktų tų direktyvų ir to 
reglamento tikslus.

Or. en

Pakeitimas 108
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ūkininkai, kurie įsipareigoja taikyti su 
aplinkos apsauga ir klimatu susijusias 
priemones, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. ... [RDR] 29 straipsnyje, 
automatiškai įgyja teisę gauti šiame 
skyriuje nurodytą paramą. 

Or. fi
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Pagrindimas

Ūkininkai, kurie įsipareigoja įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones žemės ūkio sektoriuje, 
kaip numatyta pagal II ramstį, jau taiko gerąją žemės ūkio praktiką.

Pakeitimas 109
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ūkininkai, kurie taiko ekologiniu ir 
išsaugojimo požiūriais aukštos vertės 
tradicinę praktiką įvairiose valstybėse 
narėse, pvz., atsižvelgdami į specifinę 
padėtį Viduržemio jūros regiono šalyse, 
vykdo veiklą, susijusią su ekologiniu 
požiūriu svarbių pasėlių ir plotų 
įvairinimu, mišriomis kultūromis, 
daugiamečiais augalais (alyvmedžių 
giraitės, vynuogynai, obelų sodai) ar ryžių 
pasėliais, ir prisideda prie siekio 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, 
turi teisę gauti šiame skyriuje numatytas 
išmokas.

Or. en

Pakeitimas 110
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Ūkininkai, kurie bent 50 proc. visos 
savo ariamos žemės yra apsėję pieva, 
automatiškai įgyja teisę gauti šiame 
skyriuje nurodytą paramą. 

Or. fi
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Pakeitimas 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šio skyriaus nuostatos netaikomos 
ūkiams, mažesniems nei 15 hektarų, kurie 
dėl susiformavusių ekonominių ir 
istorinių aplinkybių vykdo aplinkai ir 
biologinei įvairovei palankų 
ūkininkavimą. 

Or. lt

Pakeitimas 112
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir nenaudojama vien tik
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
hektarų negu atitinkamos valstybės narės 
vidutinio dydžio ūkis ir jei daugiau kaip 
40 % reikalavimus atitinkančio ploto 
didžiąją metų dalį naudojama žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
paliekama vien tik pūdymui arba 
naudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamoje žemėje auginami 
bent du skirtingi pasėliai. Pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
80 % ariamos žemės.

Or. en

Pakeitimas 113
Satu Hassi, Margrete Auken
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent 
trys skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 10 hektarų ir didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik ganykloms (su 
sėjama ar augančia natūraliai žole), 
nepaliekama vien tik pūdymui, 
neapsėjama daugiamečiais pasėliais arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamoje žemėje vykdoma 
sėjomaina, įskaitant bent keturis pasėlius, 
iš kurių bent vienas yra prie regioninių 
sąlygų pritaikyti ankštiniai augalai, 
užimantys bent 10 % reikalavimų 
atitinkančių hektarų. Nė vienam iš minėtų 
keturių pasėlių neturi būti skiriama 
daugiau kaip 50 % ariamos žemės.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 27 pakeitimu.

Pakeitimas 114
Riikka Manner
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 50 % vidutinio ūkio dydžio, 
atitinkamoms šalims apibrėžto VI priede, 
didžiąją metų dalį nepaliekama vien tik 
pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, arba jeigu 
mažiau kaip 50 % ariamos ūkininko 
žemės apsėta pieva ir (arba) laikoma kaip 
žaliasis pūdymas, ir (arba) apsėta 
daugiamečiais pasėliais, tokioje ariamoje 
žemėje auginami bent trys skirtingi pasėliai 
Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių neturi 
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būti skiriama mažiau kaip 5 % ariamos 
žemės, o pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skirta daugiau kaip 70 % ariamos žemės.

Or. fi

Pagrindimas

Trijų hektarų žemutinė riba yra gerokai per žema. Dėl reikalavimo auginti trijų rūšių augalus 
bus sukuriama biurokratinė našta smulkiems ūkiams ir jie patirs pernelyg didelių išlaidų.

Pakeitimas 115
Corinne Lepage
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, tokioje 
ariamoje žemėje vykdant sėjomainą 
auginami bent trys skirtingi pasėliai arba 
trejus metus iš eilės laikomas pūdymas.
Jei vykdoma sėjomaina, vienas iš pasėlių 
turi būti ankštinė kultūra. Dideliuose 
grūdų gamybos ūkiuose sėjomaina 
nebūtinai turi apimti ankštinių augalų 
sodinimą, tačiau reikalaujama, kad 
ūkininkai įvairintų savo gamybos sistemą, 
10 % savo dirbamos žemės skirdami 
ankštinių kultūrų auginimui.

Or. fr

Pakeitimas 116
Oreste Rossi
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, tokioje 
ariamoje žemėje auginami bent du skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų dviejų
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

Or. it

Pakeitimas 117
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir nenaudojama vien tik
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent 
trys skirtingi pasėliai. Nė vienam iš 
minėtų trijų pasėlių neturi būti skiriama 
mažiau kaip 5 % ariamos žemės, o 
pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir didžiąją metų dalį
nenaudojama žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama 
pūdymui arba nenaudojama 
daugiamečiams pasėliams arba pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje žemėje 
taikoma tinkama sėjomaina, įskaitant 
pūdymui paliekamą žemę atsižvelgiant į 
vietos klimatą, dirvožemio būklę ir 
aprūpinimo vandeniu sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 118
Satu Hassi, Margrete Auken
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei ūkininko ariama žemė užima 
mažiau kaip 10 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik ganykloms 
arba žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik 
pūdymui, neapsėjama daugiamečiais 
pasėliais arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, tokioje 
ariamoje žemėje taikant pasėlių 
įvairinimo principą auginami bent trys 
pasėliai, įskaitant ankštinius augalus, 
kurie užimtų bent 5 % reikalavimus 
atitinkančių hektarų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 27 pakeitimu.

Pakeitimas 119
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, Reglamento 
(ES) Nr. ... [RDR] 33 straipsnyje nurodytų 
vietovių, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, ariamoje 
žemėje auginami bent du skirtingi 
pasėliai.  Pagrindiniam pasėliui neturi 
būti skirta daugiau kaip 80 % ariamos 
žemės.

Or. fi
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Pagrindimas

Reikalavimą auginti tris pasėlius ypač sunku įgyvendinti šiaurės šalių klimato sąlygomis, taigi 
vietovėse, kuriose esama sunkių gamtinių sąlygų, turėtų pakakti dviejų pasėlių. Atsižvelgiant į 
trumpą augimo sezoną ir žemą efektyvių temperatūrų sumą itin apribojamas galimų auginti 
pasėlių pasirinkimas. Taigi tokiose vietovėse įprasta auginti žolę, o tai savaime skatina 
biologinę įvairovę.

Pakeitimas 120
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Daugiametės pievos ir ganyklos

Or. en

Pakeitimas 121
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išsaugotas bendras daugiamečių pievų 
plotas. 

Or. fi

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią problemoms, susijusioms su biurokratine našta ir stebėsena, derėtų 
atsižvelgti į daugiamečių pievų plotą visos valstybės narės, o ne atskirų ūkių lygmeniu.
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Pakeitimas 122
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

1. Valstybės narės užtikrina, kad plotai, 
naudojami kaip daugiametės pievos, būtų 
išlaikomi kaip daugiametės pietos
valstybės lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 123
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 74 
straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 74 
straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos ir ganyklos
referenciniai plotai).

Or. en

Pakeitimas 124
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią problemoms, susijusioms su biurokratine našta ir stebėsena, derėtų 
atsižvelgti į daugiamečių pievų plotą visos valstybės narės, o ne atskirų ūkių lygmeniu.

Pakeitimas 125
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 126
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 

Daugiametės pievos ir ganyklos
referenciniai plotai padidinami, jei 2014 ir 
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ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

(arba) 2015 m. ūkininkas yra įpareigotas 
žemės plotus pertvarkyti į daugiametes 
pievas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 93 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 127
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumedėjusiais augalais apsodinti plotai 
prilyginami daugiametės pievos 
referenciniams plotams, kaip apibrėžta 
ankstesnėje dalyje.

Or. it

Pagrindimas

Vynuogynais ir alyvmedžiais apsodintų plotų biologinės įvairovės lygis palyginamas su 
daugiametėmis pievomis ir šiuose plotuose sukaupiama daugiau anglies dioksido. 

Pakeitimas 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
pievos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 129
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
pievos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią problemoms, susijusioms su biurokratine našta ir stebėsena, derėtų 
atsižvelgti į daugiamečių pievų plotą visos valstybės narės, o ne atskirų ūkių lygmeniu.

Pakeitimas 130
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų ir kasmet atnaujinti 
25 % savo sėjamų pievų ploto. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 131
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
ir ganyklos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 132
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 133
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
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priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės, susijusios su 
daugiametės pievos plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu ir žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą. 

Or. fi

Pakeitimas 134
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos taisyklės, susijusios su 
1 dalies antroje pastraipoje nurodytų 
daugiametės pievos ir ganyklos
referencinių plotų didinimu, daugiamečių 
pievų ir ganyklų atnaujinimu, žemės ūkio 
paskirties žemės pertvarkymu į daugiametę 
pievą ir ganyklą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį, ir 
daugiametės pievos ir ganyklos
referencinių plotų pakeitimu žemės 
perdavimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 135
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis



AM\902453LT.doc 53/66 PE489.554v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis
Ekologiniu požiūriu svarbi vietovė Išbraukta.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.
2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

Or. en

Pakeitimas 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad bent 10 %
jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir pusiau natūralios buveinės, 
išskyrus daugiamečių ganyklų plotus, būtų 
priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
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būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

vietovei. Siekiant, kad šios vietovės būtų 
priskirtos ekologiniu požiūriu svarbioms 
vietovėms, jos neariamos, neapsėjamos ir 
netręšiamos neorganinėmis trąšomis, taip 
pat nepurškiamos, bet jose tinkamu 
sezonu, suderinamu su biologinės 
įvairovės išsaugojimo reikmėmis, gali būti 
ganoma, nuimamas derlius arba 
pjaunama žolė.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 33 pakeitimu. Siekiant sudaryti galimybę 
ekologiniu požiūriu svarbioms vietovėms priskirti taip pat ir vietoves, kuriose vykdoma 
intensyvi žemdirbystė, procentinis dydis turėtų būti susietas su ūkiu lygmeniu.

Pakeitimas 137
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai, kurie mažiau kaip 50 % savo 
ariamos žemės yra apsėję pieva ir (arba) 
daugiamečiais pasėliais, užtikrina, kad 
bent 7 % jų reikalavimus atitinkančių 
hektarų, apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. fi

Pagrindimas

Žolininkystė padeda užtikrinti biologinę įvairovę, taigi biologinės įvairovės aspektu 7 % 
nesuteikia didelės papildomos naudos ūkininkams, kurie didžiąją dalį savo ariamos žemės yra 
apsėję pieva.
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Pakeitimas 138
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė ir 25 
straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktyje 
nurodyti miškais apželdinti plotai, išskyrus 
daugiamečių pievų plotus, būtų priskirti 
ekologiniu požiūriu svarbiai vietovei.

Or. en

Pakeitimas 139
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei; 5 % dalis gali būti laikoma 
pakankama, jei ūkininkai savanoriškai 
taiko kitas aplinkos apsaugos priemones, 
pvz., užtikrina, kad visos sukauptos srutos 
nebūtų paskleidžiamos į aplinką, kol jos 
neapdorojamos biodujų įrenginiu, 
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siekiant sumažinti taršą kvapais ir 
išmetamų dujų kiekį. Komisijai pagal 
55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose būtų 
apibrėžiama, kokios papildomos aplinkai 
naudingos priemonės pateisina tai, kad 
reikalavimus atitinkantiems ūkininkų 
hektarams kaip pakankama taikoma 
mažesnė procentinė dalis. 

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama skatinti palankų visuomenės požiūrį į žemės ūkio veiklą ir sumažinti jos 
poveikį aplinkai. Vietos gyventojams didelių nepatogumų kelia neapdorotų srutų skleidimas. 
Biodujų įrenginiu atlikus fermentacijos procesą ženkliai sumažinama ir tarša nemaloniais 
kvapais, ir poveikis klimatui.

Pakeitimas 140
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 3 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. it

Pakeitimas 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Tam tikras reikalavimus atitinkančių 
hektarų, apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
plotas, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
priskiriamas 25 straipsnio 2 dalies b 
punkto ii papunktyje nurodytai ekologiniu 
požiūriu svarbiai vietovei. Šis plotas apima 
bent jau:

a) 2,5 % reikalavimus atitinkančių 
hektarų arba
b) 7 % reikalavimus atitinkančių hektarų, 
išskyrus daugiamečių pievų plotus, tokius 
plotus, kaip terasos, apsauginės juostos, 
kraštovaizdžio elementai, arba kitus 
plotus, kuriems jau taikomi kompleksinio 
paramos susiejimo reikalavimai. 

Or. en

Pakeitimas 142
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, taikant sėjomainą pūdymui 
palikta žemė, terasos, kraštovaizdžio 
elementai, apsauginės juostos ir 25 
straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktyje 
nurodyti miškais apželdinti plotai, išskyrus 
daugiamečių pievų plotus, būtų priskirti 
ekologiniu požiūriu svarbiai vietovei.
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Or. fr

Pakeitimas 143
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų įtraukti į nuosekliai valdomą
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tinklą.

Or. en

Pakeitimas 144
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, Reglamento 
(ES) Nr. ... [RDR] 33 straipsnyje 
nurodytose vietovėse, kuriose esama 
gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, 
aplinkosaugai skirtas plotas apima bent 
5 % ūkininko ariamos žemės. 

Or. fi

Pagrindimas

Visų pirma šiauriniuose regionuose klimatas ir augimo sąlygos daug sudėtingesnės negu 
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daugelyje kitų Europos dalių. Šiaurinėse teritorijose sklypų struktūra paprastai fragmentuota, 
žemės ūkio paskirties plotai maži ir dažniausiai apsupti miško, kuris savo ruožtu jau skatina 
biologinę įvairovę. Taigi šiaurinėse teritorijose dominuoja žolininkystė.

Pakeitimas 145
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

2. Valstybių narių, kuriose daugiau kaip 
50 % ploto užima miškai, šlapynės, pelkės 
ir natūralios buveinės, ūkininkai 
užtikrina, kad bent 1,5 % reikalavimus 
atitinkančių jų hektarų būtų priskirta 
ekologiniu požiūriu svarbioms vietovėms. 
Šis reikalavimas netaikomas ūkininkams, 
jei bent 20 % reikalavimus atitinkančio jų 
ploto užima miškai.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant reikalavimus dėl ekologinių elementų pagal kompleksinį paramos susiejimą turėtų 
būti vengiama dubliavimosi su geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimais ir 
teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Tai reikštų mažesnę administracinę naštą ir 
paprastesnius bei aiškesnius reikalavimus, pagal kuriuos nebūtų galimybės taikyti dvigubų 
sankcijų ir atsirasti nesusipratimams tarp ūkininkų.

Pakeitimas 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % II 
priede nustatytos metinės nacionalinės 

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti 2014 m. valstybės narės naudoja 
bent 30 % II priede nustatytos metinės 
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viršutinės ribos. nacionalinės viršutinės ribos, o 2020 m. 
padidina šią sumą iki 50 %.

Or. en

Pakeitimas 147
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 %
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 20 %
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. it

Pakeitimas 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės gali naudoti iki
30 % II priede nustatytos metinės 
nacionalinės viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 149
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti 1 dalyje 
nurodytą išmoką skirti už visas vietoves, 
kurioms taikoma minėta dalis, arba, taip 
pat vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, išmoką 
skirti tik už kai kurias Reglamento (ES) 
Nr. [...] [RDR] 33 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas vietoves.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 1 dalyje 
nurodytą išmoką skirti už visas vietoves, 
kurioms taikoma minėta dalis, arba, taip 
pat vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais aplinkosaugos ir 
tvarumo kriterijais, išmoką skirti tik už kai 
kurias Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 33 
straipsnio 1 dalyje nurodytas vietoves.

Or. de

Pakeitimas 150
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės gali skirti metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pakeitimas 151
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 

Susietoji parama tik išimtinėmis 
aplinkybėmis gali būti teikiama:
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šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Or. en

Pakeitimas 152
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
kultūrų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, kiaulienos ir paukštienos, 
kiaušinių, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių 
ir trumpos rotacijos želdinių.

Or. fi

Pagrindimas

Kiek įmanoma, gamybos sektoriams turėtų būti sudaromos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 153
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 

a) tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
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ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

Or. en

Pakeitimas 154
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, susietoji 
parama taip pat gali būti teikiama
ūkininkams, kurie 2013 m. gruodžio 31 d. 
turi teises į išmokas, jiems suteiktas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 3 skyriaus 2 skirsnį bei 
71m straipsnį ir pagal Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 60 straipsnį ir 65 straipsnio 
ketvirtą pastraipą, ir kurie neturi 
reikalavimus atitinkančių hektarų, kad 
galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas pagal 
bazinės išmokos schemą, kaip nurodyta šio 
reglamento III antraštinės dalies 1 skyriuje.

b) ūkininkams, kurie 2013 m. gruodžio 
31 d. turi teises į išmokas, jiems suteiktas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 3 skyriaus 2 skirsnį bei 
71m straipsnį ir pagal Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 60 straipsnį ir 65 straipsnio 
ketvirtą pastraipą, ir kurie nukrypstant nuo 
a punkto neturi reikalavimus atitinkančių 
hektarų, kad galėtų pasinaudoti teisėmis į 
išmokas pagal bazinės išmokos schemą, 
kaip nurodyta šio reglamento III antraštinės 
dalies 1 skyriuje.

Or. en

Pakeitimas 155
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
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nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

nuspręsti panaudoti iki 20 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. it

Pakeitimas 156
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir V 
antraštinėse dalyse, išskyrus IV antraštinės 
dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų 
sumos, gavusios Komisijos patvirtinimą 
pagal 41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą 
žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
konkrečias tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomas nuostatas (Bendras 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas)1 182 straipsnio 7 dalyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir V 
antraštinėse dalyse, išskyrus IV antraštinės 
dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų 
sumos, gavusios Komisijos patvirtinimą 
pagal 41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

____________
1 OL 299, 2007 11 16, p. 1.

Or. fi
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Pakeitimas 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
specialiosios išmokos už medvilnę 
valdymą, Komisija įgaliojama pagal 55 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su žemės ir medvilnės rūšių 
tvirtinimo, susijusio su specialiosios 
išmokos už medvilnę skyrimu, taisyklėmis 
ir sąlygomis.

3. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
specialiosios išmokos už medvilnę 
valdymą, Komisijai pagal 55 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, susijusius su žemės 
ir medvilnės rūšių tvirtinimo, susijusio su 
specialiosios išmokos už medvilnę 
skyrimu, taisyklėmis ir sąlygomis. Šios 
taisyklės apima reikalavimą atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į itin dažną pesticidų naudojimą ir vandens panaudojimą medvilnės augalų 
laukams drėkinti, prieš suteikiant leidimą bet kokiame žemės plote auginti medvilnės augalus, 
reikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimą.  

Pakeitimas 158
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, laikydamosi šios 
antraštinės dalies, nustato smulkiesiems 
ūkininkams skirtą schemą. Vis dėlto tais 
atvejais, kai proporcinė galimų paramos 
gavėjų dalis valstybėje narėje yra mažesnė 
nei 5 % jos ūkininkų skaičiaus, valstybė 
narė neprivalo taikyti smulkiųjų ūkininkų 
schemos.

Or. fi
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Pagrindimas

Siekiant išvengti pernelyg didelės biurokratinės naštos valstybėms narėms turėti būti palikta 
galimybė savo nuožiūra nustatyti smulkiesiems ūkininkams skirtą schemą.

Pakeitimas 159
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti III antraštinės dalies 2 
skyriuje numatytą žemės ūkio veiklą.

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti III antraštinės dalies 2 
skyriuje numatytą žemės ūkio veiklą. Vis 
dėlto jie netenka 30 % bazinių išmokų, jei 
10 % jų produktų neparduodami tiesiogiai 
arba vietos lygmeniu.

Or. fr


